
Oznámenie podnikom, ktoré v roku 2022 plánujú uvádzať fluórované uhľovodíky vo veľkých 
množstvách na trh Európskej únie 

(2021/C 24/19) 

1. Toto oznámenie je určené všetkým podnikom, ktoré majú v úmysle oznámiť uvedenie fluórovaných uhľovodíkov vo 
veľkých množstvách na trh Európskej únie v roku 2022, v súlade s článkom 16 ods. 2 a 4 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 (1) (ďalej len „nariadenie“). 

2. Fluórované uhľovodíky sú látky, ktoré sú uvedené v oddiele 1 prílohy I k nariadeniu, alebo zmesi obsahujúce 
ktorúkoľvek z týchto látok: 

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, 
HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee. 

3. Každé uvedenie týchto látok na trh s výnimkou prípadov použitia uvedených v článku 15 ods. 2 písm. a) až f) 
nariadenia alebo celkového ročného množstva týchto látok menšieho ako 100 ton ekvivalentu CO2 za rok, podlieha 
kvantitatívnym limitom v rámci systému kvót stanovenom v článkoch 15 a 16 nariadenia, ako aj v jeho prílohách 
V a VI. 

4. Dovozcovia musia mať v čase prepustenia fluórovaných uhľovodíkov do voľného obehu platnú registráciu ako 
dovozcovia fluórovaných uhľovodíkov vo veľkom množstve v portáli F-Gas a licenčnom systéme pre HFC (2) 
v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/661 (3). Takáto registrácia sa považuje za povinnú dovoznú 
licenciu. Podobná licencia je potrebná na vývoz fluórovaných uhľovodíkov (4). 

5. Dovozcovia by mali byť na jednotnom colnom doklade uvedení ako „príjemca“ (kolónka 8). Dovozcom sa dôrazne 
odporúča špecifikovať množstvá fluórovaných uhľovodíkov v ekvivalentoch CO2 v čase prepustenia do voľného 
obehu priamo v JCD (kolónka 44), keďže to môže značne uľahčiť colné odbavenie ich tovaru a určenie toho, či je 
v súlade s nariadením (EÚ) č. 517/2014. 

6. Podľa prílohy VI k nariadeniu sa súčet kvót pridelených na základe referenčných hodnôt odčíta od maximálneho 
množstva, ktoré je k dispozícii na rok 2022, a určí sa tak množstvo, ktoré sa má prideliť z tejto rezervy. 

7. Všetky údaje predložené podnikmi spolu s kvótami a referenčnými hodnotami sa uchovávajú v elektronickom portáli 
F-Gas a licenčnom systéme pre HFC. So všetkými údajmi v portáli F-Gas a licenčnom systéme pre HFC vrátane kvót, 
referenčných hodnôt, obchodných a osobných údajov bude Európska komisia zaobchádzať ako s dôvernými údajmi. 

8. Podniky, ktoré chcú získať kvóty z tejto rezervy, musia dodržať postup uvedený v bodoch 9 až 12 tohto oznámenia. 

9. Podľa článku 16 ods. 2 a článku 17 ods. 1 nariadenia musí mať podnik platný registračný profil schválený Komisiou 
v súlade s vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/661 ako výrobca a/alebo dovozca fluórovaných uhľovodíkov 
v elektronickom portáli F-Gas a licenčnom systéme pre HFC. Na zaistenie riadneho spracovania žiadosti o registráciu 
vrátane prípadnej potreby ďalších informácií musí byť takáto žiadosť podaná najneskôr dva týždne pred začiatkom 

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 zo 16. apríla 2014 o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa 
zrušuje nariadenie (ES) č. 842/2006 (OJ L 150, 20.5.2014, p. 195). 

(2) Register zriadený v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. 517/2014: https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain. 
(3) Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/661 z 25. apríla 2019 o zabezpečení bezproblémového fungovania elektronického registra kvót na 

uvádzanie fluórovaných uhľovodíkov na trh (Ú. v. EÚ L 112, 26.4.2019, s. 11). 
(4) Pozri aj článok 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1375 (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2017, s. 4). 
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obdobia na oznámenie, t. j. do 1. marca 2021 (pozri bod 10). V prípade žiadostí doručených po tejto lehote nemožno 
zabezpečiť, aby konečné rozhodnutie o žiadosti o registráciu mohlo byť prijaté pred skončením obdobia na 
oznámenie (pozri bod 11). Podniky, ktoré ešte nie sú zaregistrované, nájdu pokyny týkajúce sa registrácie na 
webovom sídle GR CLIMA (5). 

10. Podnik musí predložiť vyhlásenie o predpokladaných množstvách na rok 2022 v portáli F-Gas a licenčnom systéme 
pre HFC v období na oznámenie od 15. marca do 15. apríla. 2021, 13.00 hod. SEČ. 

11. Komisia bude za platné považovať len riadne vyplnené a bezchybné vyhlásenia, ktoré jej budú doručené do 15. apríla 
2021, 13.00 hod. SEČ. 

12. Na základe týchto vyhlásení Komisia týmto podnikom pridelí kvóty v súlade s článkom 16 ods. 2, 4 a 5, ako aj 
s prílohami V a VI k nariadeniu. 

13. V článku 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/661 sa stanovuje, že na účely prideľovania kvót na uvádzanie 
fluórovaných uhľovodíkov na trh podľa článku 16 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) č. 517/2014 sa všetky podniky 
s rovnakým konečným užívateľom, resp. užívateľmi výhod, považujú za jedného oznamovateľa v súlade s článkom 
16 ods. 2 a 4 nariadenia. 

14. Komisia bude informovať podniky o celkových pridelených kvótach na rok 2022 prostredníctvom portálu F-Gas 
a licenčného systému pre HFC. 

15. Samotná registrácia v portáli F-Gas a licenčnom systéme pre HFC a/alebo vyhlásenie o úmysle uviesť v roku 2022 
fluórované uhľovodíky na trh nepredstavujú právo uvádzať v roku 2022 fluórované uhľovodíky na trh.   

(5) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf. 
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